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 Комерційна пропозиція 

 

Дані трактори обладнані незалежними 

дисковими гальмами з рідинним охолодженням 

на всіх чотирьох колесах. Гальма відрізняються 

високою надійністю і довговічністю, 

забезпечують чудовий рівень безпеки на 

великих швидкостях. 

В конфігурації трактора викори-

стовується механічна КПП: 30 вперед 

+ 30 назад з електрогідравлічною 

кнопкою включення режиму Hi-Lo. 

Максимальна швидкість руху до 40 

км/год. 

Кабіна характеризується сучасним 

рівнем виконання з відмінною 

оглядовістю. Важелі управління 

розташовані раціонально та 

інтуїтивно зрозуміло. Елементи 

кабіни виконані в сучаному дизайні 

Кабіна

Гальма

Гідравліка

Двигун

Трансмісія 

ВОМ

Гідравлічна система трак-
тора обладнана насосом 
продуктивністю 56л/хв з 
відкритим центром. 
Максимальна вантажо-
під'ємність задньої навіски 

складає 4800 кг.   

Трактори Agrofarm G обладнані 
потужними двигунами SDF 1000.4 
WTI, Tier 2, 4-циліндрові, об’ємом 4000 

см3. Потужність двигуна становить 
до115 к.с. Двигуни SDF видають 
високий крутний момент навіть при 
низьких оборотах двигуна. 
Максимальний крутний момент 
досягається вже при 1600 оборотах на 
хвилину. 

На Agrofarm G  присутні всі 
4 режими роботи ВОМ – 540 
-540ЕСО-1000-1000ЕСО. 
При цьому вибір та 
включення передачі 

здійснюється електрогідра-

влічним способом. 

Трактор DEUTZ-FAHR Agrofarm 115 G + Hi-Lo 
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ТРАКТОР DEUTZ-FAHR AGROFARM 115 G + Hi-Lo 

Компанія «Альбіон» є офіційним представником 

компанії DEUTZ-FAHR на території України і 

забезпечує поставку, установку, настройку техніки, 

постачання запасних та видаткових матеріалів, 

навчання Вашого персоналу, а також виконує 

гарантійне та післягарантійне обслуговування техніки. 

Трактори Agrofarm 115 G здатні задовільнити 

найрізноманітніші потреби: вони забезпечують 

продуктивність і універсальність при проведенні 

польових робіт, чудову маневреність на загальних 

сільськогосподарських роботах і швидкість при 

використанні трактора в якості дорожнього 

транспортного засобу. 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Двигун SDF 1000.4 WTI EURO II 

Кількість циліндрів / робочий об'єм, од/см3 4/4000, з турбонаддувом та інтеркулером 

Номінальна потужність, к.с./кВт. 110/81 

Номінальні обороти двигуна, об/хв 2300 

Максимальний крутний момент, Нм 396 

Обороти двигуна при максимальному крутному 

моменту, об/хв  
1400 - 1800 

Паливний бак, л 150 

Зчеплення КПП 
багатодискова муфта в масляній ванні з 

гідростатичним приводом 

Трансмісія 5-ступінчаста КПП 30F + 30R, Hi-Lo 

Задній ВОМ 540-540E-1000-1000E 

Продуктивність насосу гідравлічної системи, л/хв 56 

Вантажопідйомність задньої навіски, кг 4 800 

Вага, кг 4660 

ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН. Гарантійний період починається з моменту підписання Акту прийому - 

передачі й діє  протягом 1 рік або 1000 м/г наробітку (що наступить раніше). 

ЗАПУСК І НАВЧАННЯ. Продавець гарантує провести настроювання і запуск техніки, провести 

необхідне навчання персоналу по технічних та експлуатаційних особливостях техніки, що 

поставляється 

Ціна 47 500 євро

http://www.albion.biz.ua/


www.albion.biz.ua 

КОМПЛЕКТАЦІЯ AGROFARM 115 G + Hi-Lo 

7AO902 (Е) AGROFARM 115 G DT E2 

4-циліндровий двигун з турбонаддувом та інтеркулером об'ємом 4000 см³. Макс. потужність (2000/25 

/ CE): 110 к.с./81 кВт. Зупинка двигуна ключем запуску. Ємність паливного бака: 150 л. 
Гідростатичне сухе дискове щеплення. Електрогідравлічне блокування переднього та заднього 

диференціалів. Механічне управління 4WD. Гідростатичне рульове управління з незалежним насосом 

та подвійним циліндром. Вантажопідйомність: 4800 кг. 

AD004 Регульована рульова колонка 

AE429 Стандартне сидіння оператора (FABRIC) 

AJ002 Роликовий ремінь безпеки оператора 

AL007 Телескопічні дзеркала заднього виду 

AM134 

Звукоізольована кабіна з 2-ма широкими дверима; системою обігріву та вентиляції; 

переднім та заднім склом, що відкривається; 2-ма передніми і 2-ма задніми фарами 

робочого освітлення; технологічними отворами для кабелів зовнішнього обладнання) 

AP002 
Цифровий дисплей, що відображає: робочий час, швидкість руху, швидкість ВОМ, 

пройденy відстань 

AQ029 
Кабіна із стандартним дахом, КОНДИЦІОНЕРОМ, заднім склоочисником, 

сонцезахисною шторкою (без підготови під установку радіо) 

CB002 Передпусковий підігрівач повітря 

CC101 Вертикальна вихлопна труба на стійці кабіни 

CN025 8 "повітряний фільтр кабіни трактора 

EM002 Трансмісія з обмеженням швидкості до 40 км/год 

EU008 5 ступінчаста коробка передач 30F+30R, електрогідравлічний HI-LO 

GB415 Насос гідравлічної системи продуктивністю 56 л / хв 

GC001 Стандартна задня трьохточкова навіска 

GD001 Механічне управління задньою трьохточковою навіскою 

GP208 
3 пари задніх гідровиходів з регуляторами потоку та швидкоз’ємними муфтами (KO 
+ Detend + Float) 

GS000 Базова комплектація без гальм причепа 

KX007 ВОМ зі змінним хвостовиком 

LI005 Задній ВОМ: 540-540E-1000-1000E 

NC025 Незалежна гідростатична гальмівна система всіх 4-х коліс трактора 

RF526 Шини: 340/85 R28 (13.6 R28) передні, 420/85 R38 (16.9 R38) задні 

RZ003 Електронний регулятор управління оборотами двигуна 

TC026 Інструкція з експлуатації російською мовою 

TD107 Інформаційні таблички російською мовою 
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tm050 Бренд шин визначається заводом-виробником 

TZ001 Інформаційні таблички безпеки 

VB001 Вимикач маси 

VC023 Акумуляторна батарея: 12 В - 100 Ач - 1000 А (EN) / 650 А (МЕК) / 560 А (DIN) 

VE006 Передні фари для правостороннього руху 

VF014 Проблисковий маячок 

WD001 Розширювачі задніх крил 

WE003 Передні поворотні крила 

WG060 Інструментальний ящик 

YA107 
Кронштейн кріплення баластів (20 кг) із зчіпкою + 8 баластних грузів (320кг). Всього 

340 кг.  

YE000 Без передньої зчіпки 

YG003 Телескопічні стабілізатори нижніх тяг задньої навіски 

YM135 Тяговий брус кат. А + захист для ВОМ 
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